
 

 
 

Korfestival Bornholm 

 

På www.korfestival-bornholm.dk er arrangementet beskrevet slik at det er mulig å laste ned 

brosjyre og program direkte fra nettstedet.  

 

Dato  

Festivalen går av stabelen 25. mai til 28. mai, 2017. 

 

Deltagere 

Siden begynnelsen av 2008 har festivalen hvert år hatt fra over 200 til nesten 500 deltagere fra 

Norge, Sverige, Finland og Danmark.  

 

Nyhetsbrev 

Opp mot festivalen sender vi løpende ut nyhetsbrev hvor vi skriver om praktisk informasjon, 

datofrister, neste nyhetsbrev, sending av materiale, returnering av materiale og tidspunkt for 

når dere kan forvente å motta deres endelige program utarbeidet på basis av ønskene deres.  

 

Repertoar 

Ved korfestivalen blir det jobbet i tre forskjellige grupper/workshops med hvert sitt repertoar, 

som alle korene som deltar i den aktuelle gruppen synger med i. 

 

Vår dirigent under Korfestival Bornholm, Steffen Hyldig, velger i oktober måned repertoar til de 

tre gruppene som vil bestå av nordiske sanger og tre fellesnummer, som alle sangere skal øve 

på.  

 

Både fredag og lørdag blir det mulighet for å øve på fellesnumrene i forbindelse med våre 

konsertarrangementer. 

 

Det er viktig at hvert kor har lært stemmene på forhånd, både til den aktuelle gruppen og de tre 

fellesnumrene. 

 

Opphold under festivalen 

Under festivalen bor dere enten i feriehus i et feriesenter eller i hytter. I feriehusene har vi 

beregnet at dere bor 4 personer i husets 2 dobbeltrom. I hyttene bor man også 4 personer 

sammen, men her er det ikke dusj/wc i hytten.  

 

Det vil mot et tillegg være mulighet for å bo færre personer i husene/hyttene. 

Beskrivelse av feriestedene kan dere se på www.korfestival-bornholm.dk eller på 

www.teambornholm.dk – trykk på knappen ”Velg her kan du bo”.  

 

Morgenmøter 

Under oppholdet holder vi hver morgen et møte på feriestedet hvor dere bor. Over en kop 

kaffe/te blir dagens program gjennomgått, og dere får mulighet for å stille spørsmål og få tips og 

ideer til steder på Bornholm som det vil være interessant å besøke.  



 

 

 

Egne konserter 

Under festivalen har dere mulighet for å få deres egne konserter, eventuelt sammen med et 

annet kor hvis dere ønsker det.   

 

Vi arrangerer gjerne konsertene. Disse er alltid gratis for publikum. Samtidig sørger vi for at det 

utarbeides program til publikum samt omtale og annonsering av konserten/konsertene i de 

bornholmske mediene.   

 

Velkomstaften i ”Gudhjem Sangby” 

Velkomstaftenen blir i den vakre og særpregede byen, som er anlagt direkte på det bratte 

grunnfjellet. Den historiske fiskerbyen er en perfekt ramme for masse sang. Byens restauranter 

åpner dørene for sang, fellessang og opptredener. På det hyggelige og rustikke røkeriet er det 

viser og sjømannssanger på repertoaret.  

 

På den andre delen av havneområdet holder den "rytmiske" avdelingen til. Det klassiske 

repertoaret får plass lenger oppe i byen. Det blir kort avstand mellom syngestedene, slik at det 

vil gå lett å bevege seg rundt i løpet av kvelden - nyte sangen, møte andre deltakere og, 

naturligvis, være med og stemme i. 

 

Felleskonserter og festkveld 

Vi arrangerer både felleskonserter og en festlig kveld med god mat, vin og naturligvis sang. 

 

Konsert i lokalområdet 

I lokalområdet kombinerer vi øvelse av fellesnumrene med mulighet for egen konsert, der hvert 

kor får anledning til å gi smaksprøver på sitt repertoar. Arrangementet foregår fredag 

formiddag. 

 

Sang i spektakulære rammer 

Oppe på nordspissen av Bornholm troner borgruinen Hammershus høyt mot himmelen og 

danner rammen om fredagens konserter. 

 

Som en hyggelig start skal dere møte en av ”borgens beboere”, som har bodd på Hammershus i 

flere hundre år. Han kan levende berette om de spennende hendelsene på borgen mellom 

soldater, godtfolk, bønder og fattigfolk – som han kan huske fra ”sin barndom”. 

 

På borgen vil det være tre konsertsteder, og hvert kor har mulighet for å holde en konsert på ca. 

20 minutter. Før og etter korets konsert kan man gå rundt og høre de andre korene synge i de 

historiske omgivelsene.  

 

Felleskonsert i Rønne 

Til konserten i Rønne om lørdagen velger dere på forhånd et fellesrepertoar blant 3 mulige 

fellesrepertoarer, som hvert består av 3 sanger. Dere øver fredag i forbindelse med "konserten i 

lokalområdet", og dere kan "finpusse" lørdag innen felleskonserten i Skt. Nicolai kirke.  

 

Finalekonserten blir innledet med repertoaret fra hver av de 3 gruppene, og avsluttes med de 3 

fellesnumrene, der alle sangerne fra de 3 gruppene synger sammen i kirken. 

 

 



 

 

 

 

 

Festkveld 

Etter den alltid velbesøkte konserten i Skt. Nicolai Kirke i Rønne, er det tid for en festkveld. Det 

er mulighet for å skifte til ”sivile klær” før festkvelden begynner, hvor det under og etter  

middagen vil være dans og musikk krydret med innslag fra ”scenen er deres”, hvor alle kor og 

deltagere har mulighet for å opptre på uformelt vis.  

 

Markedsføring av festivalen 

Vi sørger for at festivalen blir markedsført, annonsert og omtalt i lokale medier – avis, TV og 

radio samt diverse online-kalendere og på internettet. I tillegg henger vi opp plakater over hele 

Bornholm.  

 

Dette er bare en orientering om forløpet. Alle detaljerte spørsmål kommer vi tilbake til i 

forbindelse med informasjon som dere får tilsendt løpende.  

 

Vi håper at dere kan bruke denne korte gjennomgangen i den videre planlegningen.  

 

Med vennlig hilsen 

A/S Team Bornholm 

 

Jacob Lund 

 

  

  

  

  


